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PROGRAM
13.00
Izsek iz delavnic
13.10
Martin Perović
13.40
Natečaj FOMB: pričeska
13.45
Jernej Ludvig
14.20
Cristian Cherubin
15.10
Natečaj FOMB: modna ilustracija
Natečaj FOMB: strip
Natečaj FOMB: fotografija
Natečaj FOMB: plakat
Natečaj FOMB: promocijski in darilni izdelki
Natečaj FOMB: animacija
Natečaj FOMB: film

Jernej Ludvig, predstavnik pod-
jetja Frizerplac, je povedal, da 
njihovo delo poteka nemoteno 
kljub epidemiji. Njegovo podjetje 
Frizerplac je eden vodilnih slo-
venskih veletrgovcev za frizersko 
opremo. 

Predstavil je izdelke Ceriotti, 
kot so frizerski umivalniki, stoli, 
sušilne kape, vozički za orodje ... 
Frizerjem je priporočal, da si izbe-
rejo opremo, prilagojeno njihovi 
višini in prostoru, v katerem bodo 
imeli salon.

Na dnevu frizerjev smo dijaki spoznali tri pomembnejše predstavnike frizerske 
stroke. Spoznali smo Martina Perovića, ki je po izobrazbi frizer, po srcu pa 
glasbenik, Jerneja Ludviga, predstavnika podjetja Frizerplac, ki je trgovska 
družba za uvoz in izvoz frizerskih pripomočkov, predvsem italijanskega 
podjetja Ceriotti. Zadnji gost je bil Christian Cherubin, vodja prodaje v podjetju 
Ceriotti v Italiji.

Martin Perović se je rodil v Srbi-
ji, kjer je končal dve leti frizerske 
šole, tretji letnik pa je obiskoval na 
Srednji šoli za oblikovanje Mari-
bor. Povedal je, da mu je bilo v 
Sloveniji sprva težko, saj je moral 
pridobiti vse znanje moške stroke, 
ker je v Srbiji pridobival le znanje 
ženske stroke. V Mariboru ima 
salon, v katerem poleg frizerskih 

storitev nudi tudi ličenje. Zna-
ni so po tem, da s svojim delom 
izrazijo notranjo lepoto. Nekaj 
besed je spregovorila tudi njego-
va redna stranka Tatjana Brajer, 
ki je njegovo delo zelo pohvalila 
in izpostavila namen njegovega 
poklica. Uredil ji je pričesko (bar-
vanje, striženje, oblikovanje) in jo 
tudi naličil.

Foto: vir spletna stran SŠOM
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MARTIN PEROVIĆ

CRISTIAN CHERUBIN

JERNEJ LUDVIG

V komisiji za natečaj pričesk so bili Smiljan Škarica, predsednik sekcije 
frizerjev Slovenije, Matevž Firšt, generalni direktor podjetja Keune na 
Balkanu in Goran Pfeiler, frizer. Vsi so pohvalili skice in fotografije dija-
kov ter povedali, da so bili pozitivno presenečeni nad kreativnostjo ude-
ležencev.  

V zaključku smo si ogledali še izdelke, ki so prispeli na natečaj.

Marisa Šmid, Leja Bricman in Lea Živko

Gospa ravnateljica se je pogo-
varjala z gospodom Cristianom 
Cherubinom. Spregovorila sta ne-
kaj besed o podjetju Ceriotti, saj 
je gospod vodja prodaje v Italiji. 
Ker je Italijan, sta se pogovarjala 
v angleščini. Predstavil je začetke 
podjetja Ceriotti, predvsem nasta-
nek in namen. Kot družina so se 
začeli ukvarjati z opremo za frizer-
ske salone, saj so pred letom 1977 
uporabljali navadne stole. Povedal 
je tudi, da podjetje Ceriotti zadnja 
leta nadgrajuje vse vrste električ-
nih naprav v umetniški izdelek in 
tako so razvili posebno linijo elek-
tronskih naprav za nekoliko lažjo 
uporabo.

Izdelke podjetja Ceriotti je opi-
sal kot »dobre, lepe in poceni«. 
Omenil je, da te tri besede opišejo 
nekaj, kar išče vsak posameznik. 

NATEČAJ FOMB: PRIČESKA

Povedal je tudi, da z inovacijami 
in renovacijami postajajo vodilni 
prodajalci frizerske opreme tako v 
Evropi kot v svetu. Podjetje Ceri-
otti je eno izmed prvih izdelovalo 

sušilne kape, leta 1994 pa sušilnik 
za lase. Ker podjetje izdeluje na-
prave v različnih modnih barvah 
in sledijo trendom, je toliko bolj 
priljubljeno.  

Avtorice skic: Monja Žunkovič, Urška Gajšt, Katarina Pučko

Martin Perović

Cristian Cherubin
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V okviru FOMB-a so se dijaki 
udeležili tudi delavnic, ki so po-
tekale v telovadnici.  Pričele so 
se s spoznavanjem olimpijskih 
in paraolimpijskih iger. Profeso-
rici športne vzgoje, gospa Mari-
ca Čopi in gospa Alja Švab, sta 
dijakom podrobneje opisali potek 
olimpijade, ki so jo prvotno orga-
nizirali v antični Grčiji. Govora 

je bilo tudi o športih in športnih 
rekvizitih. Dijaki so igrali odboj-
ko, sedečo odbojko in goalball. 

Preden so se podali v igro, so se 
morali dobro razgibati in ogreti. 
V treh skupinah so izvajali raz-
lične vaje. Pri profesorici Čopi 
so se s prevezami za oči in s po-
dajanjem žoge navajali na orien-
tiranje, ki je potrebno za igranje 

goalballa. Goalball je igra, pri 
kateri igralci sedijo na tleh s pre-
vezanimi očmi. Podajajo si slušno 
žogo in poskušajo zadeti devet 
metrov širok gol, ki ga branijo 
trije drugi igralci. Pri igri morajo 
igralci uporabiti druge čute, zato 
je igra kljub sedenju zelo napeta 
in zanimiva. Lahko bi rekli, da 
so pravila takšna kot pri odbojki, 

vendar od igralca zahtevajo boljši 
občutek za prostor, hkrati pa nam 
lahko prepovedana uporaba nog 
olajša delo. 

Podobno se je dogajalo v sku-
pini, ki se je z igranjem odbojke v 
parih ali štafetno ogrevala za igro 
sedeče odbojke. Čeprav se na prvi 
pogled igranje zdi dokaj težko, so 
dijaki hitro dobili občutek in igra 
je potekala dokaj gladko. Upora-
ba rok in pokrivanje igrišča sta se 
zdela za dijake lahka naloga.

Zato se ne moremo čuditi, da 
so dijaki pri igranju navadne od-
bojke naravnost blesteli. Napeto 
igro je zaradi velikega števila di-
jakov igrala le polovica, medtem 
ko se je polovica dijakov ogrevala 
z igranjem badmintona in sede-
če odbojke. Nihče ni bil brez za-
poslitve in menim, da smo se vsi 
zelo zabavali. 

Skupinski športi nas druži-
jo in športni duh dijakov je bilo 
možno čutiti tudi v zraku. Smeh 
in otroška razigranost sta napol-
nili prostor. Skrb za naše zdravje, 

druženje in sodelovanje so pri teh 
športih ključni, v teh časih pa še 
toliko pomembnejši. 

Mineja Vučko

SVET ŠPORTA NA FOMB-U
V okviru FOMB-a so se dijaki udeležili tudi delavnic, ki so potekale v telovadnici.  Pričele so se s spoznavanjem olimpijskih in para-
olimpijskih iger. Profesorici športne vzgoje, gospa Marica Čopi in gospa Alja Švab, sta dijakom podrobneje opisali potek olimpija-
de, ki so jo prvotno organizirali v antični Grčiji. Govora je bilo tudi o športih in športnih rekvizitih. Dijaki so igrali odbojko, sedečo 
odbojko in goalball. 

Obiskali sva delavnico, ki je potekala 
zunaj, kar se nama je zdelo zanimi-
va popestritev. Zamisel profesorice 
umetnosti, gospe Janje Ipavic, da bo 
dijake 3. aMT odpeljala na svež zrak, 
je bila dobra. 

Njen ključni namen je bil, da z 
dijaki najdejo svoj idealni svet, hkrati 

pa posnamejo fotografije, s katerimi 
so ustvarili zares kreativne plakate. 

Dijaki so sodelovali v skupinah. 
Tako so s skupnimi močmi iskali ra-
zne motive, ki bi jih  lahko uporabili 
v svojih izdelkih. Za motive so izbrali 
Magdalenski park, tukajšnjo ploščad, 
igrišče in podhod, saj je profesorica 

menila, da lahko tako opazujejo mi-
moidoče ljudi in najdejo navdih. 

Delavnica je temeljila na ljud-
ski pravljici Indija Koromandija, 
ki nama jo je profesorica na kratko 
predstavila. Govori o medu in mle-
ku, torej o uživanju, v njej pa se pojavi 
godrnjač, ki se mu vedno dogaja sla-
bo in hudo, tako se ob tem kaže nek 
poseben pogled na življenje oziroma 
realnost sveta. 

Skupaj z dijaki sva odšli do mostu, 
kjer smo si pogledali mavrične sto-
pnice kot izhodišče prvega motiva. 
Tukaj sta dve dijakinji posneli zelo 
čudovito fotografijo, ki sta jo kasne-
je uporabili v svojem delu. Hkrati so 
fotografirali golobe, moderne indu-
strijske stavbe, grafite in vse mogoče 
zanimivosti.  

Od profesorice sva izvedeli, da 
bodo ta svoja unikatna in kreativna 

TUDI MAJHNE STVARI LAHKO NEKOMU POMENIJO VSE

Delavnica Sodobni svet je potekala 
v učilnici 222. Pri njej naju je najbolj 
presenetilo spoznanje, da je potekala 
na daljavo, zato  je izstopala od osta-
lih, ki sva jih že obiskali. Vzrok za ta 
unikaten, ampak že skoraj vsakdanji 
potek delavnice, je bil covid-19, za-
radi katerega so bili dijaki 4.aMO-
UP v karanteni. Zato se nama je 
zdel profesorjev pristop svojevrsten, 
opazili sva, da je kljub delu na da-
ljavo to potekalo na zelo zanimiv in 
hkrati poučen ter koristen način. 

Vodil jo je profesor zgodovine 
Albin Regvat, za katerega obe veva, 
da tudi pri običajnem poteku pouka 
posreduje dijakom razne zanimivo-
sti in posebnosti.  

Čeprav je ta delavnica potekala 
na daljavo, je profesor poskusil čim 

bolj ohraniti občutek povezanosti 
med njim in prisotnimi dijaki v kli-
cu tako, da je vsakega dijaka  pokli-
cal in pozval, da vključi kamero, ga 
pozdravil in se pozanimal, ali imajo 
za začetek vprašanja. Ta odnos naju 
je navdušil, saj je tako ohranil po-
vezanost in pokazal zavzemanje za 
vsakega posameznika. Tako je zago-
tovil, da je vsebina delavnice ostala 
zanimiva, aktualna in hkrati poučna.

Namen njegove delavnice je bil  
predstaviti in opredeliti čas zgodo-
vine oz. našega sveta po letu 1945, 
torej čas naših starih staršev, staršev 
in tudi čas, v katerem živimo zdaj 
mi.

Med potekom delavnice sva ugo-
tovili, da so dijaki pokazali zanima-
nje za izbrano temo, tudi naju je 

pritegnila. V prvem delu delavnice 
je profesor opredelil in predstavil čas 

od leta 1945 do devetdesetih let 20. 
stoletja, v drugem delu se je osredo-

točil na čas 20. in 21. stoletja, torej 
naš dandanes. Povzel je pomembne 
dogodke tega časa, kot so konec 
druge svetovne vojne, hladna vojna 
in razpad Sovjetske zveze. Za lažjo 
predstavo določene teme je profesor 
uporabil zemljevide, ki so pripo-
mogli k razumevanju in dojemanju, 
delavnico dodatno popestrili in jo 
naredili zanimivejšo. 

Vsebina se nama je zdela zani-
miva in koristna, še zlasti pa zelo 
poučna, izvedeli sva veliko novih 
informacij in posebnosti naše prete-
klosti. K uspešnemu in učinkovite-
mu poteku delavnice je pripomogel 
predvsem profesorjev odnos in na-
čin podajanja vsebin.

Tamara Beber in Gloria Sukič

GRE TUDI NA DALJAVO

Foto: Nik Divjak

Foto: Luka Matjašič

dela objavili na naši šolski spletni 
strani, Facebooku in Instagramu.  

Delavnica se nama je zdela zelo 
zanimiva in posebna, saj je potekala 
na drugačen način. Predvsem naju 
je navdušil odnos profesorice do iz-
brane teme, saj sva lahko v njem res 

začutili veliko ljubezen in zavzema-
nje za majhne, vendar pa prav tako 
pomembne in čudovite lepote ter 
zanimivosti našega širnega sveta, na-
rave in okolja. 

Tamara Beber in Gloria SukičFoto: Tamara Kurnik

Foto: Nina Gangl

Preizkušanje paraolimpijskih disciplin

Delavnica na daljavo z daljave Foto: Vogrinec

Iskanje idealnega sveta
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Dijaki so morali poiskati en pre-
sežek in o njem napisati poroči-
lo. Pisali so o najdaljših mostovih, 
najvišjih stolpnicah, najdražjih av-
tomobilih. Ob ogledovanju raznih 
preseženih rekordov v človeštvu 
smo hitro dobili občutek za člo-
veško sposobnost, spoznali pa smo 

tudi, kako zahtevno zna biti načr-
tovanje in realizacija idej. Razvila se 
je razprava dijakov o pretiravanju in 
tekmovalnosti. 

Dijaki so pod vodstvom profeso-
rice ustvarili najrazličnejša poročila, 
ob teoretičnih izhodiščih so dodali 
še slikovno gradivo. Delavnica se 

je dijakom zdela poučna, razisko-
valno delo pa zabavno, saj so imeli 
možnost samostojno spoznavati 
najrazličnejše stvaritve naše vrste. Z 
delavnico in s sodelovanjem dijakov 
je bila zadovoljna tudi profesorica. 

Zelo lepo je bilo beležiti različna 
mnenja, zanimanja in komentarje 

dijakov. Ti so bili enkrat takšni, dru-
gič drugačni in prav ta raznolikost 
med mladimi ustvari prelepo pisano 
sliko. V razredu ni primanjkovalo 
volje po znanju, zanimanja, še manj 
pa pozitivnega vzdušja.

Mineja Vučko

Delavnico z naslovom Poslikava 
majice je vodila profesorica Alen-
ka Toplak, obiskali sva dijake 4. 
aMT. Dijaki so prinesli svoje ma-
jice, ki so jih kasneje pobarvali z 
barvami za tekstil. Pri izbiri mo-

tiva so se svobodno odločali, kljub 
temu pa so ti morali biti v poveza-
vi z natečajem FOMB-a. Najprej 
so narisali osnutek, ki so ga potem 
naslikali na svojo majico. Neka-
teri so sprva potrebovali kar veli-

ko časa, da so si zamislili zaželen 
in unikaten  motiv, vendar so vsi 
na koncu ustvarili prave »moj-
strovine«. Meniva, da so njihova 
dela bila zares nekaj posebnega, 
po učilnici je bilo moč opazovati 
mnogo različnih dizajnov, moti-
vov, ki so bili vsak na svoj način 
kreativno prikazani in izpeljani. 

Strinjava se tudi z izjavo pro-
fesorice, ki meni, da tako dijaki 
na delavnici razvijajo svojo krea-
tivnost in spoznavajo svoj način 
likovnega ustvarjanja. 

Navdušeni sva bili predvsem 
nad energijo, ki sva jo lahko za-
čutili, saj se je v njej res prikazal 
njihov povezan in predvsem spro-
ščen odnos, predstavljali so razred 
kot celoto, bili so pravi prijatelji. 
Dijaki so v delu uživali in se zaba-
vali, všeč jim je bilo predvsem to, 
da so se lahko med delom pogo-
varjali, kar se razlikuje od običaj-

Učitelj Žiga Čakš je pripravil de-
lavnico Arhitekturna orientacija v 
Mariboru. Dijaki 2. aMOUP smo 
se z učiteljem najprej zbrali v učil-
nici, kjer smo dobili navodila za 
delo, potem pa smo se odpravili na 
levi breg Drave. Spoznavali smo 
različne znamenitosti v centru 
Mariboru, nato pa smo v parih in 
skupinah odkrivali zanimive stav-
be in skrite ornamente. Kar smo 
odkrili, smo morali dokumentira-
ti in narediti tudi selfi, s katerim 
smo potrdili svojo prisotnost.  

Ko smo se vrnili v šolo, smo 
ostalim sošolcem predstavili, kaj 
smo odkrili. Pri predstavitvah smo 
bili malce nerodni, ker nismo bili 
dovolj natančni pri predstavitvi 
točnih lokacij ali poimenovanju 
stavb. Všeč nam je bilo, da smo 
Maribor spoznali na drugačen 
način. 

Taja Kac in Julija Trojner

Dijaki 3. aMOUP so pod vodstvom profesorice angleščine gospe Mojce Božnik raziskovali zmožnost člo-
veške roke. V prvem delu so se pogovarjali o neverjetnih presežkih, ki jih je ustvaril človek. Govorili so o 
presežkih v današnjem svetu, namenu njihovega nastanka in ljudeh, ki so jih ustvarili. 

MARIBOR MALO 
DRUGAČE

Foto: Tamara Kurnik 

SOŠOLCI SO POSTALI PRIJATELJI

nega pouka. Vendar pa kljub temu nekaterim to ni bila prva izbira, saj 
jim je bliže svet tehnologije in medijev. 

Tamara Beber in Gloria Sukič 

Foto: Tamara Kurnik
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Z dijaki 3. bGO in 4. aMOUP 
sem izvedla delavnico Svet moje 
domišljije. V prvem delu smo se 
pogovarjali o izkušnjah z domi-
šljijskim svetom v otroštvu in naj-
stniških letih. Ugotovili smo, kako 
pomembna je domišljija, da je to 
človekova sposobnost, da procesira 
slike/podobe in jih integrira v svoje 
bitje, to pa vodi v ustvarjalnost in 
zanimanje za različne stvari in po-
jave v življenju. Dijaki so prišli do 

spoznanja, kako pomembno je kre-
piti domišljijo že v otroštvu, saj sta 
njena moč in ustvarjalnost ključni 
sposobnosti za reševanje proble-
mov in težav v realnem življenju. 
Domišljijski svet nam pomaga, de-
luje celo zdravilno, terapevtsko. 

Precej smo se pogovarjali o tem, 
kako sami doživljajo odnos med 
realnim in domišljijskim svetom. 
Zanimiv je bil pogovor o tem, kaj 
pri posamezniku prebudi, »požene« 

domišljijo. Nato so se dijaki sezna-
nili s temeljnimi značilnostmi kre-
ativnega pisanja, ki ga lahko upo-
rabimo tudi kot metodo sproščanja 
in terapije. 

V drugem delu so dijaki dobili 
dve nalogi – po navodilih je vsak 
napisal dve besedili (nekateri so 
besedilo tudi ilustrirali), nato smo 
se o izdelkih pogovarjali, jih vre-
dnotili …

Jelka Kotnik Rudolf

BEG V DOMIŠLJIJO

Razstavišče SŠOM Foto: Jakob Vogrinec

SVET PRESEŽKOV

Iskanje presežkov

Priprava motiva

Risanje na majico
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Uredništvo:
Anemari Hrastnik, Pascal Marič, Maša Potočnik, 
Blaž Rihtarič


